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1960 – O massacre sangrento de 21 de março, 

em Sharperville, altera o rumo dos acontecimen-

tos. Numa manifestação pacífica contra a Lei 

do Passe - documento que regulamentava a 

circulação dos negros em zonas ocupadas por 

brancos - a polícia sul-africana mata 69 pessoas 

e fere outras 180, incluindo mulheres e crianças. 

O trágico episódio alerta, pela primeira vez, a 

comunidade internacional para os horrores do 

apartheid. Como consequência, o governo de-

clara o estado de emergência e, indiferente à 

opinião pública mundial, ilegaliza o ANC. Peran-

te este cenário, Nelson Mandela vê-se forçado a 

uma vida de clandestinidade. Mas, a 5 de agos-

to de 1962, é detido em Howick e condenado a 

cinco anos de prisão por incentivo a greves e 

por deslocações não autorizadas ao estrangei-

ro. Em 1964, novamente julgado, Mandela – o 

“acusado número 1” –, e os restantes compa-

nheiros de luta, apanham a segunda pena mais 

gravosa – prisão perpétua – escapando assim à 

previsível sentença de morte. Inicia-se um longo 

e sofrido período de cárcere na ilha-prisão de 

Robben Island para onde são transferidos. 
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Nelson Mandela – porventura o preso político 

mais influente do seu tempo - reescreveu o 

curso da história contemporânea sul-africana. 

46664 – o número que o identificou durante 18 

dos 27 anos de encarceramento – ascendeu a 

símbolo da luta contra o regime segregacionis-

ta do apartheid. No entanto, o legado de 

Madiba – nome do clã Tembo a que pertencia 

- não se esgota em duas frases preambulares. 

Corajoso, sábio, resiliente e um lutador incan-

sável pelos ideais de liberdade e justiça, Nel-

son Mandela foi pioneiro e pacificador. Abriu o 

primeiro escritório de advogados negros em 

Joanesburgo, recebeu o Nobel da Paz pelos 

seus esforços reconciliadores e democráticos, 

foi o primeiro presidente negro da África do Sul 

e consagrou-se como um dos líderes mais hu-

manistas, respeitados e consensuais de sem-

pre.  

1918 – A história da emblemática figura do 

Congresso Nacional Africano (ANC) começa 

na aldeia de Mvezo, região de Transkei, no dia 

18 de julho. Descendente de uma família da 

nobreza tribal – o pai, Nkosi Mphakanyiswa 

Gadla Mandela, era um importante chefe do 

povo Tembo, do clã dos Madiba - recebe o 

nome de Rolihlahla Mandela, que significa “o 

que causa problemas”1. A infância decorre 

tranquila, feliz e relativamente abastada até 

que uma contenda com o governo branco da 

província despoja o progenitor de privilégios, 

título e bens. A alteração de estatuto obriga a 

uma mudança de residência para a pequena 

aldeia de Qunu. Ali, com sete anos, frequenta 

a escola metodista e aprende que “o pensa-

mento, a cultura e as instituições britânicas 

[são] encarados como superiores”2, noção que des-

considera e marginaliza toda a herança africana. Se-

guindo um costume cristão, a professora atribui-lhe o 

nome de Nelson, em jeito de homenagem a um ofici-

al da Marinha Real Britânica, que Mandela assume 

dali em diante. Tem o pequeno nove anos quando o 

pai morre. Adotado pelo regente do território Tembo – 

em cumprimento de uma prévia decisão paterna - 

transfere-se para a capital de Thembuland, onde ci-

menta o seu interesse por história, política e liderança. 

1939 – Ingressa na Universidade de Fort Hare, na Pro-

víncia do Cabo Oriental, único estabelecimento de 

ensino superior para negros na África do Sul. É em am-

biente académico que 

conhece Oliver Tambo, 

futuro companheiro de 

luta anti-apartheid e, 

posteriormente, presi-

dente do ANC. Eleito 

membro da Comissão 

de Estudantes enceta os 

primeiros protestos con-

tra as políticas segrega-

cionistas, facto que lhe 

vale a expulsão. Fixa residência em Joanesburgo - 

decisão a que não está alheia a recusa e consequen-

te fuga de um casamento arranjado pelo regente 

Tembo - e matricula-se na Universidade da África do 

Sul (UNISA) – instituição com regime de ensino à dis-

tância - onde estuda Letras por correspondência. Em 

1943 regressa a Fort Hare para concluir o bacharelato 

em Direito e, de novo em Joanesburgo, inscreve-se 

na Universidade de Witwatersrand – pouco frequenta-

da por africanos – para obtenção da licenciatura. 

Adere entretanto ao ANC e juntamente com Walter 

Sisulu e Oliver Tambo funda, em 1944, a Liga Jovem 

do partido. Nessa exata data casa com Evelyn 

Mase, com quem terá quatro filhos, três deles já 

falecidos. 

1948 – O governo de supremacia branca oficia-

liza a política de segregação racial do apar-

theid a que o ANC responde, em 1949, com um 

programa de ação que, pela primeira vez, pre-

vê formas de luta como “boicotes, greves, de-

sobediência civil e outros meios semelhantes”3. 

Mandela, que comungara dos princípios paci-

fistas de Mahatma Gandhi, começa a perce-

ber que o endurecimento dos protestos é o úni-

co caminho viável para por cobro às vagas de 

violência, tirania e racismo. Em 1952 é por duas 

vezes detido, resultando a segunda numa pena 

de nove meses de trabalhos forçados e dois 

anos de liberdade condicional. Tendo obtido 

licença para exercer advocacia, em 1953, 

Mandela e Tambo abrem o primeiro escritório 

de advogados negros da África do Sul para 

aconselhamento legal de africanos sem direito 

a representação jurídica.  

1956 – A luta anti-apartheid intensifica-se e, no 

Congresso do Povo, assiste-se à aprovação da 

Carta da Liberdade, “documento guia do pro-

grama político fundamental”4 para a causa do 

ANC. Em dezembro, Mandela é novamente 

detido, juntamente com outros 156 ativistas, 

entretanto libertados sob caução. Este clima 

de luta e de perseguição constantes vão mi-

nando o casamento com Evelyn, que se dissol-

ve em 1957. Um ano mais tarde, Nelson Mande-

la desposa Winnie Madikizela, assistente social 

no Hospital de Baragwanath, com quem terá 

duas filhas. 


